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Rok odevzdání 2018 

Studijní program Informatika Studijní obor Choose an item. 

 

Autor posudku Jakub Gemrot Role Vedoucí 

Pracoviště Katedra software a výuky informatiky 

 

Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Návrh prostředí byl konzultován se studentkou psychologie; aktuálně mají zájem 

o využití programu výzkumníci z Národního ústavu pro dušení zdraví (NÚDZ). Velké 

pozitivum práce je provedení širší testování aplikace s 12 dobrovolníky, ze kterého vzešla 

řada připomínek, které byly ve finální implementaci všechny zohledněny.  

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☒ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Uživatelská dokumentace je zpracována velice podrobně, a umožňuje tak její 

bezproblémové použití. Ostatní části práce jsou standardní dobré kvality. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Stabilita implementace byla ověřena při pilotním experimentu s dobrovolníky, 

následné úpravy byly spíš kosmetického charakteru (např. nastavitelná výška virtuálního 

stolu, apod.). 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Choose an item. 
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